
WAARBORG BALAK FENCES N.V. 
WAARBORG VOOR THERMISCH VERZINKTE EN/OF GEPOEDERCOATE HEKWERKPANELEN

1. Definitie

Balak Fences N.V. (hierna “Balak Fences”) verleent een waarborg voor haar hekwerkpanelen van thermisch verzinkt 
staal ST37-2, vanaf de datum van de verkoopfactuur aan de koper.

2. Duur

Deze waarborg wordt gegeven voor een periode van 10 jaar, degressief (-10 % per jaar).

3. Voorwerp

De waarborg wordt enkel verleend:
• voor de originele (niet bewerkte of verwerkte) hekwerkpanelen
• voor zover de hekwerkpanelen worden gebruikt in een omgeving, waarvan de temperaturen tussen 
 – 20 °C en 50 °C zijn. Het monteren van de hekwerkpanelen mag niet plaatsvinden beneden 0°C;
• voor zover binnen een periode van 30 dagen van de vaststelling van het beweerdelijke gebrek,  Balak Fences  
 hiervan op een duidelijke wijze in kennis is gesteld, met omschrijving van het beweerdelijke gebrek.

Voor zover het beweerde gebrek door Balak Fences niet wordt aanvaard, bevestigt Balak Fences bij deze reeds zijn 
akkoord om een onafhankelijk bureau de nodige tegensprekelijke vaststellingen te laten doen.  De kosten hiervan 
worden enkel gedragen door Balak Fences, voor zover onbetwistbaar vaststaat dat het gebrek toe te wijzen is aan Balak 
Fences.

4. Omvang 

Balak Fences verbindt zich er toe de materialen, aangetast door het gebrek, te vervangen, dan wel een vergoeding te 
betalen overeenstemmend met de geraamde herstelkosten, en waarbij de waarde van de vervanging of de begroting 
van de herstelkosten wordt rekening gehouden met de hierboven vermelde degressiviteit.  Geen andere waarborg 
wordt verleend, noch tussenkomst voor andere, directe of indirecte, kosten.

5. Uitsluitingen

• De waarborg wordt niet verleend voor zover de factuur voor de levering van de hekwerkpanelen, die  
 beweerdelijk een gebrek vertonen, niet volledig is betaald;
• De waarborg wordt niet verleend voor zover de melding van het beweerdelijk gebrek en de omschrijving ervan  
 niet tijdig gebeurd;
• Witte corrosie, als gevolg van de natuurlijke oxidatie van de zuivere zinklaag, wordt uitgesloten;
• Corrosie vanuit niet verzinkte en/of gecoate delen / mechanische schade plaatsen wordt uitgesloten;
• Geen waarborg wordt verleend voor de hekwerkpanelen die, nà de oppervlakte behandeling, een verandering  
 hebben ondergaan waardoor de oorspronkelijke vorm, uitvoering of toepassing is aangetast:
• Geen waarborg wordt verleend bij een beperkt aantal gecorrodeerde punten, zolang niet meer dan 0.5 % van  
 het totale oppervlak is aangetast;
• Geen waarborg wordt verleend door schade ontstaan door het overschrijden van de minimum 
 en maximum temperaturen,  voor schade ontstaan door brand, oorlog, oproer of natuurrampen;
• De waarborg is niet van toepassing indien de schade ontstaat door agressieve stoffen, 
 of onoordeelkundig gebruik van de geleverde hekwerkpanelen;
• De waarborg geldt evenmin indien de oorzaak van de beschadiging aantoonbaar elders ligt 
 dan aan de fabricage.
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